
Рецензія 

на освітньо-наукову програму «Фізична терапія, 

ерготерапія» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапії  

галузі знань 22 Охорона здоров’я 

кваліфікація: доктор філософії з фізичної терапії, ерготерапії 

 

Наразі в Україні досить актуальним є питання вдосконалення 

організаційної структури та розробка алгоритмів реабілітаційних заходів для 

відновлення здоров’я, професійного і соціального статусу людини після 

хвороби, або травми. Саме тому не менш важливим є питання якісної 

підготовки майбутніх науковців зокрема, докторів філософії за спеціалізацією 

227 «Фізична терапія, ерготерапія», здатних критично оцінювати наукову 

інформацію при організації науково-доказової та/або практичної діяльності у 

фізичній терапії та ерготерапії, раціонально і ефективно використовувати 

світовий науковий досвід для вирішення клінічних, наукових та освітніх 

завдань у своїй професійній галузі згідно з вимогам Всесвітньої федерації 

ерготерапевтів і Всесвітньої конфедерації фізичної терапії, що займаються 

регулюванням професійної, освітньої та практичної діяльності ерготерапевтів 

та  фізичних терапевтів.  

Представлена на рецензію програма включає в себе всі необхідні 

структурні компоненти, зокрема, у профілі освітньо-наукової програми (ОНП) 

чітко прописана загальна інформація, сформована мета та вказані 

характеристики ОНП, придатності випускників до працевлаштування та 

подальше навчання, викладання та оцінювання, чітко прописані загальні та 

фахові компетентності, програмні результати навчання, визначено ресурсне 

забезпечення реалізації програми, академічна мобільність. Перелік компонент 

ОНП складається з обов’язкових та вибіркових дисциплін, що представлені у 

логічній послідовності. В документі чітко прописана форма атестації осіб, які 

здобувають ступінь доктора філософії, та система внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. Треба зазначити, що зміст розділів не потребує доповнень 

або коригування, складаний компактно, конкретно і логічно. 

Дисципліни навчального плану рецензованої ОНП формують весь 

необхідний перелік загальних і професійних компетенцій. У числі 



конкурентних переваг програми слід відзначити, що до її реалізації залучається 

не тільки професорсько-викладацький склад НУФВСУ, а також провідні 

наукові співробітники науково-дослідного інституту НУФВСУ, практичні діячі 

провідних лікувальних установ м.Києва та науково-дослідних установ НАМН 

України. Якість змістовної складової навчального плану не викликає сумнівів. 

Включені до плану дисципліни розкривають сутність актуальних на 

сьогоднішній день проблем у фізичній терапії та ерготерапії. 

ОНП в повній мірі відповідає вимогам, регламентує мету та очікувані 

результати, вміст, умови і технології реалізації освітнього процесу, оцінку 

якості підготовки науковця за цим напрямком підготовки. 

Рецензована освітньо-професійна програма «Фізична терапія, 

ерготерапія», що розроблена кафедрою фізичної терапії та ерготерапії, 

відповідає заявленому рівню підготовки та компетентнісної моделі доктора 

філософії, має високий рівень забезпечення учбово-методичною документацією 

і матеріалами та може бути використаною для підготовки спеціалістів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія, 

ерготерапії галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

 

 


